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េសចក្តីសេងខប 
 

របយករណ៍េនះ្រតូវបន ក់ជូន្រសប មេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ៩/១៥ របស់្រកុម្របឹក  
សិទធិមនុស  ។  អនក យករណ៍ពិេសសបចចុបបនន ្រតូវបនែតង ំងជផ្លូវករេនៃថងទី១ ែខឧសភ ឆន ំ 
២០០៩ េហើយេ កបនបំេពញទស នកិចចេលើកដំបូងរបស់េ កមកកមពុជ មួយែខបនទ ប់ពីេនះគឺ 
ចប់ពីៃថងទី១៦ ដល់ៃថងទី២៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ ។ េ យ រមិនមនេពលេវ ្រគប់្រគន់ េដើមបី 
យតំៃលឲយបនសុីជេ្រមអំពី ថ នករណ៍សិទធិមនុស កនុង្របេទស េដើមបី ច យករណ៍អំពី ថ ន- 

ករណ៍េនះកនុងលកខណៈមួយគួរេជឿបនេនះេទើបអនក យករណ៍ពិេសសបនសំេរចថ េនកនុងដំេណើ រ
ទស នកិចចេលើកដំបូងេនះ េ កេផ្ត តករែស្វងយល់ឲយបនេ្រចើនអំពី ថ នករណ៍សមុ្រគ ម ញជក់-
ែស្តងកនុង្របេទស េដើមបីកំណត់ជថមីនូវលកខខណ្ឌ សំ ប់ករពិភក ្របកបេ យែផ្លផក ជមួយរ ្ឋ ភិបល 
អំពីបញ្ហ ជកង្វល់ខងសិទធិមនុស  និងរះិរកមេធយបយេផ ងៗេដើមបីព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង
រ ្ឋ ភិបល និងតំ ងសងគមសីុវលិ និងសហគមន៍អន្តរជតិជំុវញិបញ្ហ ទំងេនះ ។   

 
េនកនុងដំេណើ រទស នកិចចរបស់េ ក អនក យករណ៍ពិេសសបនជួបជមួយនយករដ្ឋម្រន្តី 

និងសមជិកឯេទៀតៃន ជរ ្ឋ ភិបល សមជិកសភ និងតុ ករ តំ ងសងគមសីុវលិ ្រពមទំង 
សមជិកៃន្រកុមអងគករសហ្របជជតិ្របចំ្របេទស និងអនកករទូតននែដលមនមូល ្ឋ នេនកនុង 
្របេទស ។  អនក យករណ៍ពិេសសមនករេពញចិត្តចំេពះភពេបើកចំហរៃនៃដគូពិភក របស់េ ក 
ខងរ ្ឋ ភិបល ែដលចូលរមួពិភក បញ្ហ សំខន់ៗេ យមិនលំេអៀងនិងមិន្របកន់បក ពួក និងកនុង 
េគលបំណងែស្វងរកដំេ ះ្រ យេផ ងៗ ។ 

 
បញ្ហ ជេ្រចើន្រតូវបនេលើកេឡើង េនកនុងេពលៃនដំេណើ រទស នកិចចរបស់េ ក មនជ ទិ៍ 

េសរភីពៃនករសំែដងមតិ ឯក ជយភពៃនតុ ករ សិទធិដីធ្លី និងសិទធិខងលំេន ្ឋ នេនទី្រកុង និង 
េនតំបន់ជនបទ និងកំែណទ្រមង់ពនធនគរ ។ កនុង ណត្តិរបស់េ ក អនក យករណ៍ពិេសសមន 
បំណងេផ្ត តេលើបញ្ហ សំខន់ៗទំងេនះ េនកនុងដំេណើ រទស នកិចចរបស់េ កេនៃថងខងមុខ ។  

 
កនុងេពលបំេពញេបសកមម អនក យករណ៍ពិេសសបនអេញជ ើញរ ្ឋ ភិបលមកបំភ្លី អំពីបញ្ហ  

ទិភពរបស់ខ្លួនខងសិទធិមនុស  េដើមបីេ ក ចេលើកមកបញ្ហ ទិភពទំងេនះ មកពិនិតយពិចរ 
េនកនុងអំឡុងេពលបំេពញ ណត្តិរបស់េ ក ។ រ ្ឋ ភិបលេនមិនទន់េឆ្លើយតបនឹងសំេណើ  

េនះេទ េហើយអនក យករណ៍ពិេសសសងឃឹមរងចំករេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ េនះ េដើមបីបេងកើតកមមវធីិ 
សកមមភពមួយែដលជំុវញិេនះ កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ច្រតូវបនជំរញុេលើកទឹកចិត្ត ។ 
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េ យរងចំករពិភក បែនថមេទៀត  ទស នកិចចដំបូងរបស់អនក យករណ៍ពិេសសេនះគឺទនទឹម 
នឹងកមពុជមនកររកីចំេរ ើនគួរឲយកត់សំគល់កនុងវសិ័យមួយចំនួនក្តី េ យ រេករ ្តិ៍ដំែណល ធងន់ធងរ
ែដលបនបន ល់ទុក និងក្តីរពឹំងខពស់របស់ ធរណជន កមពុជេនែតមនបញ្ហ ្របឈមខ្ល ំងមួយ
ចំនួនកនុងករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស កនុង្របេទស េហើយអនក យករណ៍ពិេសសមន
បំណងេធ្វើករងរេនះ ជមួយរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះកនុងន័យ ថ បន ។ អ្វីែដលជ
េសចក្តី្រតូវករកនុង ្របេទសកមពុជេនះគឺ រ ្ឋ ភិបលមិន្រតឹមែត្រតូវមនករសនយផ្លូវករចំេពះករ
េគរពសិទធិមនុស បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តរ ្ឋ ភិបលក៏្រតូវអនុវត្ត មរយៈសកមមភពែដលបនកំណត់កនុង
វស័ិយជគន្លឹះមួយចំនួន ។ េនកនុងវស័ិយទំងេនះ េគ្រតូវករឲយមនករពិភក កនុងន័យ ថ បននិង
កិចចសហ្របតិបត្តិករ រ ងរ ្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ និងសហគមន៍អន្តរជតិ ែដលេន្រតង់េនះេហើយ
ែដលអនក យករណ៍ពិេសសសងឃឹមថនឹងរមួចំែណកដ៏សំខន់េនឆន ំខងមុខ ។  

 
I. េសចក្តីេផ្តើម 

 
១.  របយករណ៍េនះ ្រតូវបន ក់ជូន្រសប មេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ៩/១៥ របស់្រកុម្របឹក  
សិទធិមនុស  ែដលកនុងេនះ្រកុម្របឹក េនះបនសំេរចបន្ត ណត្តិម្តងមួយឆន ំ ដល់នីតិវធីិពិេសសស្តីពី 

ថ នករណ៍សិទធិមនុស េនកមពុជ មរយៈករែតង ំងអនក យករណ៍ពិេសស មួយរូបឲយបំេពញ 
មុខតំែណងចស់របស់តំ ងពិេសសៃនេ កអគគេលខធិករ អ.ស.ប ។ ខញុំ្រតូវបនែតង ំងេ យ 
្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េនៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ំ២០០៩ ជអនក យករណ៍ពិេសសថមី េដើមបីេធ្វើករកនុង 
ន័យ ថ បនជមួយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែថមេទៀតនូវ ថ នករណ៍សិទធិមនុស  
េនកនុង្របេទស និង យករណ៍អំពីករអនុវត្តន៍ ណត្តិរបស់ខញុំេទ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េនកនុង 
សម័យ្របជំុេលើកទីដប់ពីររបស់ខ្លួន ។ ខញុំបនបំេពញទស នកិចចេលើកដំបូងរបស់ខញុំមកកមពុជ ចប់ពីៃថង 
ទី១៦ ដល់ៃថងទី២៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ ។ របយករណ៍េនះ្រតូវបន ក់ជូន្រសប មេសចក្តីសំេរច 
ចិត្តេលខ៩/១៥ ។ 
 
២.  ថ នករណ៍សិទធិមនុស េនកមពុជបននិងកំពុងសថិតកនុងកមមវតថុៃនករវភិគទូលំទូ យេ យ 
តំ ងពិេសសបួនរបូៃនេ កអគគេលខធិករ អ.ស.ប ្រពមទំង ថ ប័នសនធិសញញ នន េហើយេន 
េពលថមីបំផុតេនះ គឺេ យគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌  ។ ករសេងកតរបស់

ថ ប័នទំងេនះ បនគូសបញជ ក់ និងបង្ហ ញអំពីបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនែដលកមពុជបនជួប្របទះកនុង
ករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស  និងេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់បុគគលមន ក់ៗនិងបុគគល្រគប់របូែដល
កំពុងរស់េនកនុងែដនដីរបស់ខ្លួន ។ បញ្ហ ្របឈមេនៃថងខងមុខគឺមនេ្រចើន និងមនចរតិលកខណៈ
ធងន់ធងរេទៀតផង េហើយៃដគូពិភក ខងរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់ចំ ប់ រមមណ៍ថ េគមិន ចេគចេវស
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ពីករពិតបនេឡើយ ។ ខញុំមនបំណងែផ្អកេលើករងរែដលបុព្វ ធិករខីញុំបនេធ្វើ និងេធ្វើករជមួយរ ្ឋ -
ភិបល កនុងន័យ ថ បនកនុងេគលបំណងេធ្វើឲយសំេរចលទធផលជក់ែស្តងសំ ប់្របជជនកមពុជ ។ 
 

II. េបសកកមមេលើកដំបូង  
 

៣.  េគលបំណងៃនដំេណើ រទស នកិចចេលើកដំបូងរបស់ខញុំមក្របេទសកមពុជ ែដលបនេធ្វើចប់ពីៃថង 
ទី១៦ ដល់ៃថងទី២៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ គឺេដើមបីេរៀបចំបេងកើតមូល ្ឋ នមួយសំ ប់ករពិភក កនុងន័យ 

ថ បនជមួយរ ្ឋ ភិបល និងរះិរកកមមវធីិសកមមភពមួយ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ ថ នករណ៍ 
សិទធិមនុស េនកនុង្របេទស ។ ខញុំមនបំណងេធ្វើឲយដំេណើ រទស នកិចចេលើកដំបូងេនះ ជឱកសែស្វង 
យល់េ្រចើនែថមេទៀតអំពី ថ នករណ៍សិទធិមនុស េនកមពុជ េដើមបីបេងកើតករេយគយល់គន េទវញិេទ 
មក និងប ្ត ញទំនក់ទំនងជមួយសមជិកជន់ខពស់ននៃនរ ្ឋ ភិបល និង ្ត ប់មតិេយបល់របស់ 
្របជជនពី្រគប់ែផនកទំងអស់ៃនសងគម ។  
 
៤.  ខញុំមនេសចក្តីរកី យ ស់ែដលមនបុព្វសិទធិបនជួប្របជំុជមួយសេម្តច ហុ៊ន ែសន នយក 
រដ្ឋម្រន្តី ឯកឧត្តម េ  ំហុង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ឯកឧត្តម 
ស េខង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ ឯកឧត្តម ឱម យិ៊នេទៀង ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ 
និងសមជិកជន់ខពស់ជេ្រចើនរបូេទៀតៃនរ ្ឋ ភិបល ្របធនតុ ករកំពូល េមដឹកនំៃនគណបក  
្របឆំងធំមួយកនុងសភ ឯកអគគ ជទូត ឯកអគគរដ្ឋទូតមួយចំនួន ែដលមនមូល ្ឋ នេន ជធនីភនំេពញ 
។ ្រកុមអងគករសហ្របជជតិ្របចំ្របេទស ្របធនគណៈេមធវ ី ្របធន្រកុម្របឹក រព័ត៌មន និង 
តំ ងសងគមសីុវលិ ្រកុមជនជតិេដើមភគតិច និងសហគមន៍ទំង យែដលរងផលប៉ះពល់េ យ 
ករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លីកលពីេពលកន្លងេទថមីៗេនះ ។ 
 
៥. ខញុំរកី យែដលបនទទួលករ ក់ទក់ពីសមជិករ ្ឋ ភិបល និង អងគករជៃដគូឯេទៀតកនុង 
សងគមសីុវលិ ។ ពួកេគមនឆនទៈទូេទមួយកនុងករេធ្វើករជមួយខញុំ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ ថ ន 
ករណ៍សិទធិមនុស េនកនុង្របេទស េហើយខញុំសូមែផ្អកេលើកំ ំងជំរញុៃនសហ្របតិបត្តិករេនះ េដើមបី 
អនុវត្ត ណត្តិរបស់ខញុំ ។ ខញុំមនឱកសជួបនិងបនពិភក កនុងន័យ ថ បន កនុង ម រតីសហ្របតិបត្តិ 
ករជមួយេ កនយករដ្ឋម្រន្តី េនកនុងអំឡុងៃនដំេណើ រទស នកិចចឯកជន របស់េ កមកកន់ច្រក 
ភពអង់េគ្លស និងេអ៊ៀរឡង់ខងេជើងកនុងែខកកក  ឆន ំ២០០៩ ។ ខញុំសូមអរគុណចំេពះេ កនយករដ្ឋ 
ម្រន្តីែដលេ កមនឆនទៈសហករអនុវត្ត ណតិ្តរបស់ខញុំ ។  
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III.  ចរតិលកខណៈ និងវ ិ លភពៃនេបសកកមមេលើកដំបូង  

 
៦.  េនកនុងេពលបំេពញទស នកិចចេលើកដំបូងរបស់ខញុំមកកមពុជ ខញុំ្រតូវបនេគ្របប់ឲយដឹងអំពីករ 
អភិវឌ ន៍ជវជិជមនជេ្រចើន ែដលេកើតមនជទូេទចប់ ំងពីឆន ំ១៩៧៩ និងជពិេសស កនុងឆន ំ១៩៩៣ 
រមួទំងសថិរភពបនទ ប់ពីស្រងគ មជេ្រចើនឆន ំ កររកីចំេរ ើនខងេសដ្ឋកិចច និងករេរៀបចំេបះេឆន តជេទៀង 
ទត់ ប់ទំងករេបះេឆន តកនុងែខកកក ឆន ំ២០០៨ ែដល្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិ ។ ខញុំេឆ្ល តឱកស 
េនះ គូសបញជ ក់ថ បញ្ហ ្របឈមសំ ប់្របេទសមួយដូចជកមពុជ គឺ្រតូវបន្តដំេណើ រករក ង្របេទស 
េឡើងវញិ  ករេធ្វើកំែណទ្រមង់ និង្របជធិបេតយយូបនីយកមមកនុងភព្របកដ្របជ និងភពេ ម ះ្រតង់ 
ែដលចំបច់សំ ប់អនុវត្តបញញត្តិ ៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិនន ែដលសនធិសញញ ភគេ្រចើន 
តំ ងឲយតំៃលសកល និងជែផនកមួយៃនចបប់កមពុជ ។ កនុងបរបិទេនះ ខញុំមនេសចក្តីរកី យនឹងកត់ 
សំគល់ថ ជញ ធរមនឆនទៈទទួល គ ល់អំពីចំណុចខ្វះខត េហើយចូលរមួកនុងករពិភក មួយ្របកប 
េ យអតថន័យ និងកនុងន័យ ថ បនជមួយខញុំ ពក់ព័នធនឹងករផ្ល ស់ប្តូរ និងកំែណទ្រមង់ ។ 
 
៧.  េនកនុងជំនួប្របជំុរបស់ខញុំជមួយសមជិកជន់ខពស់ននៃនរ ្ឋ ភិបល ខញុំបនគូសបញជ ក់អំពី 
បំណង្របថន ចង់ឲយមនបរយិកសសហ្របតិបត្តិករជមួយែផនកសងគមសីុវលិ ែដលមនតួនទីមួយ 
សំខន់កនុងករពិនិតយពិច័យសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបល និងគូសបញជ ក់ពីចំណុចខ្វះខត កនុងលកខណៈ 
មួយពិត មិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពួក ។ សងគមមួយែដលសថិតកនុងអន្តរកលេនេឡើយេនះ 
សងគមសីុវលិបនរមួចំែណកធំេធងកនុងករជួយបំេពញបែនថមេលើករងររបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងវស័ិយជ
េ្រចើន បេងកើនជអតិបរមនូវសក្ត នុពលៃន្របជជនកមពុជ និងេធ្វើឲយពួកេគយល់ដឹងអំពីករទទួលបន 
នូវសិទធិមនុស របស់េគ ។ 
 
៨.  ខញុំបនបញជ ក់ថ មរយៈករចូលជសមជិកអងគករសហ្របជជតិ និងករផ្តល់សចច ប័នេលើ 
សនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិជេ្រចើនេនះ កមពុជបនទទួល ៉ ប់រងអនុវត្តបទ ្ឋ នសិទធិមនុស  និង 
បនទទួលសញញ ណែដលថ ថ នករណ៍សិទធិមនុស េន្រគប់្របេទស គឺជកង្វល់ធមម នុរូបរបស់ 
សហគមន៍អន្តរជតិ ។ ខញុំមនេសចក្តីរកី យចំេពះករទទួលយកគំនិតេនះ និងករសនយរបស់រ ្ឋ ភិ 
បលថនឹងេធ្វើករជមួយ ណត្តិរបស់ខញុំ កនុងករេលើកសទួយសិទធិមនុស សំ ប់េពលេ្រចើនែខឆន ំេទមុខ 
េដើមបីឈនេទសំេរចបន្របេយជន៍ជក់ែស្តងសំ ប់ករករពរសិទធិទំងេនះេនកនុង្របេទស ។ 
 
៩.  យ៉ង ក៏េ យ េ យ រេនេពលកំពុងសរេសររបយករណ៏េនះ ខញុំមិនបនទទួលករ 
េឆ្លើយតបពីរ ្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងវស័ិយ ទិភពមួយចំនួនសំ ប់ករពិភក  ែដល ចបេងកើតជមូល 
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្ឋ នសំ ប់កមមវធីិសកមមភព ។ ចប់ ំងពីវលិ្រតឡប់ពីបំេពញេបសកកមមេនកមពុជមក ខញុំបនចូលរមួ 
ជ្រចីនជមួយអនកកន់ ណត្តិនីតិវធីិពិេសសដៃទេទៀត កនុងករសំែដងកង្វល់អំពីករណីែដលបន យ 
ករណ៍អំពីករប្តឹងផ្តល់េមដឹកនំគណបក ្របឆំង េ យរ ្ឋ ភិបល និងបនេសនើសុំឲយផ្តល់ព័ត៌មន 
បែនថមេទៀតអំពីករណីទំងេនះ ។ រ ្ឋ ភិបលមិនទន់េឆ្លើយតបេនេឡើយេទ ។ 
 

IV.  ករសេងកតជំ ៊ នដំបូង ែផ្អកេលើេបសកកមមេលើកដំបូង  
 

ក. សមិទធិផលធំៗែដលកមពុជសំេរចបន  
 

១០.  កមពុជគឺជ្របេទសមួយ ែដលេនបន្តេ ះ្រ យេរឿងេ កនដកមមែដលេកើតមនកនុងអតីត 
កល េហើយេនេពលកន្លងមកេនះមនកររកីចំេរ ើនគួរឲេលើកទឹកចិត្ត ។ ្របព័នធចបប់ ្របព័នធ ថ ប័ន និង 
្របព័នធនេយបយ ្រតូវបនក ងេឡើងវញិពីបតៃដទេទ េពលែដលកមពុជបនព្រងឹងខ្លួនជថមីបនទ ប់
ពីឆន ំ១៩៧៩ ។ កនុងបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ ្របេទសេនះបនខិតខំព្រងឹងសថិរភពនេយបយ ែដលជំរញុឲយ 
មនករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចរហ័ស ែដលបនរេំ ះ្របជជនជេ្រចើនពីភព្រកី្រក និងបន ក់ពួកេគកនុង 
ទី ំងមួយែដល ច ្រស័យផលសិទធិរបស់ខ្លួន ខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ។ 
 
១១. មនករេបះេឆន ត មកលកំណត់េដើមបីេ្រជើស ំងរ ្ឋ ភិបល ។ ករេបះេឆន តទូេទចុង 
េ្រកយបំផុតបន្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិេនែខកកក  ឆន ំ២០០៨ ។ មនគណបក ្របឆំងមួយចំនួន 
កនុងរដ្ឋសភ ។ អងគករសងគមសីុវលិជតិនិងអន្តរជតិជេ្រចើនបននិងកំពុង្របតិបត្តិករកនុង្របេទស 
កមពុជេន្រគប់វសិ័យៃនសកមមភពមនុស   ពួកេគគំ្រទ ជេរឿយេធ្វើកិចចករជំនួសករងររបស់រ ្ឋ ភិ 
បល េ្រកពីេនះពួកេគពិនិតយពិច័យសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបលផងែដរ ។ មនអងគករព័ត៌មនេផ ងៗ 
ទំងែផនកេបះពុមព ទំងែផនកវទិយុ បនផ្តល់េស របស់ខ្លួនដល់្របជជនជភ ែខមរនិងភ បរេទស។    
 
១២.  ចប់ពីឆន ំ១៩៩៥ មក ្របជជនបនទទួលកនុងកំរតិមួយែដលមិនធ្ល ប់មនពីមុនមកនូវសិទធិេសរ ី
ភពខងករ្របជំុ ករសំែដងមតិ និងករេដើរេហើរ េបើេទះជ្របជជន្រតូវសំុចបប់អនុញញ ត េដើមបីេធ្វើ 
បតុកមមជ ធរណៈក្តី ែដលជួនកល្រតូវបនបដិេសធេ យែផ្អកេលើមូលេហតុសន្តិសុខមិនចបស់

ស់ និងកររតិតបិត មទំេនើងចិត្តេលើករេធ្វើដំេណើ រ ឬករេរៀបចំ្របជំុជួនកល្រតូវេគ ក់កំហិត ។ 
រ ្ឋ ភិបលបនេឆ្លើយតបជវជិជមនចំេពះអនុ សន៍ខ្លះ ែដលបនផ្តល់េ យអតីតតំ ងពិេសស
ៃនេ កអគគេលខធិករអ.ស.ប ។ ឧទហរណ៍មួយ គឺករដកេទសគុកពីបទ្រពហមទណ្ឌ សំ ប់ករ
បរ ិ រេករ ្តិ៍ កនុងឆន ំ២០០៦ ។ 
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១៣. រ ្ឋ ភិបលបនជួប្របទះផងែដរ នូវបញ្ហ មួយសមុ័្រគ ម ញខងកមមសិទធិដីធ្លី រួមទំងេ យករ 
ខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹងសុវតថិភពកន់កប់ដីធ្លីរបស់្របជពលរដ្ឋ ។ គំេ ងរមួមួយៃនករផ្តល់ប័ណ្ណកមម 
សិទធិដីធ្លីកំពុងដំេណើ រករអនុវត្តេនតំបន់ជនបទភគេ្រចើន ។ ខញុំមនក្តីរកី យផងែដរ េ យេឃើញអំពី 
សមិទធិផលសំេរចបនគួរឲយកត់សំគល់  ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើ កនុងករ្របយុទធ្របឆំងករជួញដូរ 
មនុស  ជពិេសស ្រស្តី និងកុមរ កនុងេគលបំណងេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ េ យេធ្វើករផ្តនទ េទសអនក 
្រប្រពឹត្តេលមើសចបប់្របឆំងករជួញដូរ ។ លទធផលវជិជមនដូចគន េនះែដរគឺ រ ្ឋ ភិបលបនចត់វធិន 
ករបិទែលបងសីុសងជេ្រចើនកែន្លង េបើេទះជកសីុណូធំៗមួយចំនួនេនេបើកដំេណើ រករក្តី ។ កិចចខិត 
ខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបល េដើមបី្របយុទធ្របឆំងនឹងជមងឺហីុវ/េអដស៍ ទទួលបនករេសងើចសរេសើរជ 
ទូេទ ក៏ដូចជ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេបសសំ តមីន ។ 
 
១៤. រ ្ឋ ភិបលក៏បនចត់វធិនករមួយចំនួនេទៀត ែដលរកីចំេរ ើនជលំ ប់ ។ កនុងេនះមនវធិន
ករមួយបនចត់េឡើងគឺចបប់ឆន ំ២០០៦ ែដលបន ក់ែតងេឡើងេដើមបី្របឆំងអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ 
ជពិេសស អំេពើហឹង ្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ ។ វធិនករទំង យេនះ ទំនងជមនឥទធិពលខ្ល ំងដល់
សងគម ។ រ ្ឋ ភិបលបនបេងកើនករចូលរមួជមួយ ថ ប័នននខងសនធិសញញ សិទធិមនុស អងគករសហ
្របជជតិ ។ ថមីៗេនះ រដ្ឋសភបនអនុម័តចបប់មួយ េដើមបីផ្តល់សចច ប័នេលើពិធី របែនថមៃនអនុ-
សញញ អន្តរជតិស្តីពីករបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ ។ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួង
យុត្តិធម៌ និង ្រកសួងសងគមកិចច បនចូលរួមផងែដរកនុងករពិភក កនុងន័យ ថ បនជមួយករយិ- 
ល័យឧត្តមសនង ករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ អំពីវស័ិយកំែណទ្រមង់ 
ពនធនគរ ្របព័នធយុត្តិធម៌ និងវស័ិយកំែណទ្រមង់ឯេទៀត ។  
 
១៥. សរបុេសចក្តីេទ ្របេទសកមពុជមនកររកីចំេរ ើនគួរឲយកត់សំគល់េនកនុងអំឡុងេពលបីទសវត -
ន៍កន្លងមកេនះ ែដលកនុងេនះពីរទសវត ន៍ចុងេ្រកយមនករជួយេ្រជមែ្រជង ពីសហគមន៍អន្តរជតិ 
និងអងគករសហ្របជជតិ កនុងករេលើកសទួយសិទធិមនុស  និងេធ្វើ្របជធិបេតយយូបនីយកមម ្របព័នធអភិ- 
បលកិចច ។ ្របេទសមួយែដលបនេរ ើខ្លួនេចញពីភនក់េភ្លើងស្រងគ មមួយដ៏យូរ េហើយមិនយូរបុ៉នម នឥឡូវ 
េនះក៏មនេសដ្ឋកិចចរកីចំេរ ើនខពស់ និងមនសថិរភពនេយបយ េហើយមនករេជឿជក់ជខ្ល ំងថ ថន ក់ 
ដឹកនំរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វើឲយសំេរចសមិទធិផលទំងេនះ ។   
 

ខ. បញ្ហ ្របឈម  
 

១៦.  េទះជមនសមិទធិផលទំងេនះក្តី ក៏រ ្ឋ ភិបលេនែត្របឈមនឹងបញ្ហ មួយកនុងចំេ មបញ្ហ  
េ្រចើនេទៀត គឺលទធភពកនុងកររក តុលយភពរ ងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងករករពរសិទធិមនុស  
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េហើយ ជវស័ិយមួយែដលរ ្ឋ ភិបល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្ត ក់ពិត្របកដ េនេពលែស្វងរកជំនួយពី 
សហគមន៍អន្តរជតិ រមួទំងពីយន្តករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ ។ 
 
១៧.  ខញុំបនចប់េផ្តើមពិនិតយបញ្ហ សមុ្រគ ម ញខងជំេ ះដីធ្លី និងបន្របមូលព័ត៌មន និងករែណ 
នំពីតួអងគេផ ងៗ រមួទំងសហគមន៍មូល ្ឋ ន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល អងគករអន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
និងម្រន្តីជន់ខពស់ៃនរ ្ឋ ភិបល ។ ករេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនតំបន់ជនបទគឺមន រៈសំខន់បំផុត ។ ខញុំ 
សេងកតេឃើញមនករផ្ត ច់ពីគន រ ងចបប់ជតិែដលទទួល គ ល់សិទធិ្របជពលរដ្ឋជមច ស់េលើដីធ្លី និង 
បេងកើតេគលករណ៍ចបស់ ស់េដើមបីធនករពរដីធ្លី និងករដេណ្តើ មដីធ្លី និងករផ្ល ស់ប្តូរកមមសិទធិ 
ដីធ្លីទំនងជេកើតមនទូេទេនទី្រកុង និងេនតំបន់ជនបទ ។ កនុងបរបិទៃនកររកីចំេរ ើនេសដ្ឋកិចចបចចុបបនន 
ែដល តំៃលដីេឡើងៃថ្លខពស់ និងករជួញដូរដីធ្លី ករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋសហគមន៍ ែដលពួកគត់បន
រស់េនទីេនះរយៈេពលជេ្រចើនឆន ំ កនុងរបូភពជករ ំងលំេនថមីេ្រកផ្លូវករ បនក្ល យេទជេរឿង
ធមម េទេហើយៗភគេ្រចើនមិនមនករផ្តល់សំណងសមរមយ េដើមបីេបើក្រចកសំ ប់ករអភវឌិ ន៍មួយ
ែដលគំហុក ។ ខញុំមនកង្វល់ថ និនន ករេនះនឹងេធ្វើឲអន្ត យដល់នីតិរដ្ឋ និងេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់
របរចិញច ឹមជីវតិ ។ 
    
១៨.  ខញុំបនដឹងែដរថ េនតំបន់ជនបទ សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  និងសហគមន៍ជនបទ ជ 
េរឿយៗមិនមនមេធយបយករពរដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនឲយបុគគលមនអំ ចដេណ្តើ មយក ឬសមបទនដី 
ឬសមបទនែរេ៉ឡើយ ។ ចំ ប់ រមមណ៍ដំបូងរបស់ខញុំគឺ  េសចក្តី្រតូវករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប់ភូមិ 
បលកនុងលកខណៈ្រតឹម្រតូវកនុងវស័ិយេនះ េ យ្របព័នធរដ្ឋបល និង្របព័នធតុ ករ ។ ក៏ជេសចក្តី 
្រតូវករផងែដរ េដើមបីបញជ ក់ចបស់អំពីសនិទនភព និងដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំង 
លំេនថមី ្របែហលជ មរយៈករអនុម័តេគលករណ៍ែណនំថន ក់ជតិ ែដលចប់បងខំឲយអនុវត្ត និង
្រតួស្រ យផ្លូវ េដើមបីធនសុវតថិភពកន់កប់ដីធ្លីសំ ប់្របជពលរដ្ឋែដលងយរងេ្រគះបំផុត ។ េនះ
ជវស័ិយមួយ ែដលខញុំរកី យនឹងផ្តល់ជមតិែណនំ និងពយយមព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងករ
ែស្វងរកដំេ ះ ្រ យរយៈេពលែវងចំេពះបញ្ហ លំបកសមុ្រគ ម ញេនះ ។ 
 
១៩.  បញ្ហ មួយេទៀតែដលេលចេធ្ល ជងេគ េនកនុងេពលបំេពញទស នកិចចរបស់ខញុំ គឺករេកើតមនជ 
បន្តបនទ ប់នូវករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករផ យព័ត៌មនមិនពិតែដលរ ្ឋ ភិបលជអនកប្តឹង 
ឬបនប្តឹងកនុងនមរ ្ឋ ភិបល្របឆំងនឹងសមជិកគណបក ្របឆំងនិងអនកឯេទៀត ែដលរះិគន់ករ 
អនុវត្តន៍ ឬេគលនេយបយ ធរណៈ ។ មនករ្របកសេទសមួយចំនួន ។ បុរសពីរនក់ មន ក់ជ 
្របធនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយ និងមន ក់េទៀតជអនកនិពនធកែសត អនកទំងពីរនក់េនះជិតដិតជ 
មួយគណបក ្របឆំងធំមួយ ្រតូវបនតុ ករផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរ ។ េមដឹកនំជន់ខពស់មួយរបូ 
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ៃនគណបក ដែដលេនះ អនក្រសី មួរ សុខហួរ ្រតូវបនរដ្ឋសភដកអភ័យឯកសិទធិ និងផ្តនទ េទសចំេពះ 
ករប្តឹងបរ ិ រេករ ្តិ៍េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ។ អនក្រសីមិន្រតូវបនេគផ្តល់ឱកសឲយបង្ហ ញករណីរបស់ 
គត់េនកនុងរដ្ឋសភ េនមុនករចត់វធិនករ្របឆំងនឹងគត់េទ ។ អនកគំ្រទគត់ ្រតូវបនកំ ំងសន្តិ 
សុខេដញេចញេ្រកអគរសភ េហើយឯកអគគរដ្ឋទូតបរេទសែដលមនប័ណ្ណចូលអចិៃ្រន្តយ៍ កនុង ល 
្របជំុសភ មិន្រតូវបនេគអនុញញ តឲយចូលេឡើយ ។ រតិែត ្រកក់ជងេនះគឺ េមធវរីបស់អនក្រសីក៏សថិត 
កនុងករគបសងកត់ផងែដរ េ យ រគត់និយយេ យចំហរអំពីករណីេនះជ ធរណៈ េហើយបន 
ដកខ្លួនេចញជយថេហតុ ទុកឲយអនក្រសី មួរ សុខហួរ គម នេមធវកីរពរ ។ 
 
២០.  េនះជនិនន កររខំនមួយ ែដល្របសិនជេនែតបេ ្ត យឲយេកើតមនតេទេទៀត ចនឹងេធ្វើ 
ឲយអន្ត យធងន់ធងរដល់ករអនុវត្តន៍សិទធិែដលធនករពរេ យរដ្ឋធមមនុញ គឺេសរភីពខងករសំែដង 
មតិ ែដលសំខន់ចំបច់ចំេពះ្របសិទធភព រព័ត៌មន េសរភីព ពហុបក  ភពទីៃទពីគន  និងករ 
ជែជកគន មែបប្របជធិបេតយយ ។ ខញុំបនពិភក អំពីកង្វល់ទំងេនះជមួយេ កនយរដ្ឋម្រន្តី 
េហើយសងឃឹមថនឹងបន្តករពិភក ជមួយគត់ និងរ ្ឋ ភិបល េដើមបីជំរញុឲយមនែថមេទៀតនូវបរយិ 
កសអត់ឱន េដើមបី្របសិទធភព្របជធិបេតយយ េនះគឺករជែជកគន េ យេសរ ី េ យេគរពគន  និង 
មនមតិជំទស់ ។ ករ្រប្រពឹត្តេទេលើេមធវរីបស់អនក្រសី មួរ សុខហួរ ទំនងជមនផលប៉ះពល់មិនល្អ 
េទេលើឯក ជយភព និងេសចក្តីៃថ្លថនូរៃនវជិជ ជីវៈចបប់ ។ 
 
២១.  បញ្ហ ្របឈមសំ ប់្របេទសមួយដូចជកមពុជ គឺករបន្តដំេណើ រករកំែណទ្រមង់ និង្របជធិប 
េតយយូបនីយកមមកនុងភព្របកដ្របជ និងភពេ ម ះ្រតង់ ែដលចំបច់សំ ប់អនុវត្តបញញត្តិៃនសនធិ 
សញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិនន ែដលសនធិសញញ ភគេ្រចើនតំ ងឲយតំៃលសកល និងជែផនកមួយ 
ៃនចបប់កមពុជ ។ េគលបំណងរបស់ខញុំជអនក យករណ៍ពិេសស គឺមិនែមន្រគន់ែតរះិគន់រ ្ឋ ភិបល 
អំពីចំណុចខ្វះខតរបស់ខ្លួនេនះេទ បុ៉ែន្តគឺផ្តល់មតិែណនំែផនកជំនញ ឯក ជយ េហើយពិតមិនលំេអៀង 
ដល់រ ្ឋ ភិបល និងេធ្វើករជមួយរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេលើកសទួយនិងករពរសិទធិមនុស  ព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និង 
ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិសំ ប់េគលេ េនះ និងគំ្រទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ  
ភិបល និងតំ ងសងគមសីុវលិកនុងបញ្ហ េនះ ។ ខញុំមនកង្វល់អំពី ថ នករណ៍ដុន បៃនករបេណ្ត ញ 
េចញពីដីធ្លី និងេសរភីពខងករសំែដងមតិ / ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ េហើយសងឃឹមរកី យនឹងេធ្វើករជមួយ 
រ ្ឋ ភិបល និងតំ ងសងគមសីុវលិ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ ។ 
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V.  ទិសេ េនៃថងខងមុខ  
 

២២.  ខញុំមនបំណងេបើកទំព័រថមីៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករ កនុងករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស  
េនកមពុជ ។ ខញុំចត់ទុក ណតិ្តរបស់ខញុំថជែផនកមួយៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់អងគករសហ្របជ 
ជតិ េដើមបីផ្តល់ករជួយឧបតថមភដល់្របជជន និងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ។  ចំ ប់ រមមណ៍ែដលខញុំមន 
េនកនុងអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមម េលើកដំបូងរបស់ខញុំមកកមពុជេនះគឺថ រ ្ឋ ភិបលមនឆនទៈចង់ 
េធ្វើករជមួយខញុំ ជមួយសងគមសីុវលិ និងសហគមន៍អន្តរជតិ កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ សិទធិមនុស  
មួយចំនួនែដល្របេទសជតិកំពុងជួប្របទះ ។ ខញុំបនេសនើសំុផ្តល់ករជួយឧបតថមភរបស់ខញុំដល់រ ្ឋ ភិបល 
កនុងករកំណត់បញ្ហ  និងកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ កនុងន័យ ថ បន េហើយខញុំសងឃឹមរងចំ 
ទទួលករេឆ្លើយតបជវជិជ មន ។  
 
២៣.  ខញុំសងឃឹមថរ ្ឋ ភិបល និងតំ ងសងគមសីុវលិនឹងចត់ទុកខញុំជៃដគូមួយមនឆនទៈកនុងកិចចខិត 
ខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ ថ នករណ៍សិទធិមនុស េនកនុង្របេទស ។ ខញុំក៏ជ 
អនក ្ត ប់មួយរបូែដលមនឆនទៈ អំពីកង្វល់របស់ភគីទំងសងខង និងផ្តល់ជូននូវេស របស់ខញុំជអនក 
យករណ៍ពិេសសមួយរបូែដលឯក ជយ និងមិនលំេអៀង របស់អងគករសហ្របជជតិ ែដលពំនំយក 

បទពិេ ធន៍ករងររបស់ខញុំកនុងវស័ិយចបប់អន្តរជតិ ចបប់សិទធិមនុស  និងចបប់រដ្ឋធមមនុញញ ែដលមន 
រយៈេពលជេ្រចើនឆន ំេនប ្ត ្របេទសអភិវឌ ន៍ និង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ។ េគលេ របស់ខញុំគឺ 
េធ្វើករេ យសុចចរតិ េ យរពឹំងថនឹងបនទទួលដូចគន េនះពីភគីដៃទេទៀត និងតំកល់ទុកករវនិិចឆ័យ 
ទទួល គ ល់លទធផលសំេរចបន និងករទទួល គ ល់ភពកំេ យេ យគម នករ ក់ ម ្របសិន 
ជចំបច់ បុ៉ែន្តេនកនុងន័យ ថ បន ។ 
 
២៤. ខញុំមនករេពញចិត្តចំេពះករងរកំពុងអនុវត្ត េ យករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ- 
្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំកមពុជ និង េ យសងគមសីុវលិកនុងករេលើកសទួយសិទធិមនុស  
េនកមពុជ និងចំេពះកំរតិៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយខញុំ េនកនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រទស នកិចច 
របស់ខញុំ ។ ខញុំមនបំណងសហករកនុងន័យ ថ បនជមួយករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស
្របចំកមពុជ កនុងករអនុវត្តន៍ ណត្តិរបស់ខញុំ េហើយសងឃឹមថរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តេធ្វើករជមួយករយិ
ល័យេនះ េនកនុងវសិ័យជគន្លឹះនិងែដលរេសើបមួយចំនួន មរយៈទិសេ មួយែដលែផ្អកេលើករ
ពិភក  កិចចសហ្របតិបត្តិករ និងកររះិគន់កនុងន័យ ថ បន េ្រពះថករេធ្វើដូេចនះ ចជួយស្រមួល 
យ៉ងេ្រចើន ដល់ករងររបស់ខញុំ និងករងររបស់យន្តករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិទំងមូល ។ 
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VI.   េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  
 

២៥.  កនុងករសននិ ្ឋ ន ខញុំេជឿថករេលើកសទយួ និងករករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ ្រស័យេលើករ 
េធ្វើឲយរកីចំេរ ើនពិត្របកដ និងជដំុកំភួនកនុងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ ករែបងែចកឲយ ច់្រសឡះពីគន ែថម 
េទៀតរ ងអំ ចធំៗទំងបីរបស់រ ្ឋ ភិបល ករករពរឯក ជយភពៃនតុ ករ ប់ទំងអងគជំនំុ 
ជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ និងេ ះ្រ យបញ្ហ មួយចំនួនដូចជជំេ ះដីធ្លី នីទណ្ឌ ភព 
និងករ្រគប់្រគងអំេពើពុករលួយ ។ ខញុំមនបំណងេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើបញ្ហ សំខន់ៗទំងេនះ 
េនេពលេធ្វើទស នកិចចរបស់ខញុំេនៃថងខងមុខមកកមពុជ េហើយសងឃឹមថរ ្ឋ ភិបលនឹងមនឆនទៈ 
ចូលរមួពិភក កនុងន័យ ថ បនអំពីបញ្ហ ទំងេនះ ។  
 
២៦.  ខញុំមនេសចក្តីរកី យែដលមនឱកសកនុងេពលេធ្វើទស នកិចចេនះ េដើមបីគូសបញជ ក់អំពីេគល 
បំណងរបស់ខញុំកនុងករចូលរមួពិភក កនុងន័យ ថ បនជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងផ្តល់ករជួយ 
ឧបតថមភកនុងករជួយេ ះ្រ យបញ្ហ សិទធិមនុស មួយចំនួនែដល្របេទសជតិកំពុង្របឈម ។ ខញុំមន
បំណងេដើរតួនទីជ ព នមួយរ ងរ ្ឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ េដើមបីបងកបរយិកសសហ ្របតិបត្តិករ 
ជជងករ្របឈមមុខគន  សំ ប់ជ្របេយជន៍ៃន្របជជនកមពុជ ។ ខញុំក៏មនបំណងជួយឧបតថមភ
ដល់រ ្ឋ ភិបលកនុងករេលើកកំពស់មួយកំរតិែថមេទៀត ៃនភព្រជះ្រសឡះពីគន កនុងករែបងែចក 
អំ ចរ ង ថ ប័នធំៗទំងបីរបស់រ ្ឋ ភិបល កនុងករព្រងឹងឯក ជយភពតុ ករ និងកនុងករបេងកើត 
េគលករណ៍ែណនំថន ក់ជតិមនតម្ល ភពស្តពីីករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី ។ 
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